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Zpráva o činnosti Komise pro marketing a komunikaci (KMK) 

Zpracováno dne: 30.11.2020 

Zpracoval: Ing. Jan Hruška, Předseda KMK 

Komise pro marketing a komunikaci pracovala ve složení Jan Hruška, Vladislav Pivoňka a Jiřina 

Prokopová. Jednotlivé činnosti byly řešeny přímo předsedou komise nebo ve spolupráci s 

členy.  

Komise se zaměřila na tři oblasti: 

1. Komunikace přes www stránky - Průběžná komunikace s šachovou i nešachovou 

veřejností 

2. Kalendář turnajů - Průběžná aktualizace kalendáře turnajů na webových stránkách 

3. Komunikace s veřejností 

Webové stránky 

Komunikace s veřejností probíhala primárně prostřednictvím webových stránek svazu 

(www.prazskysach.cz). KMK ve spolupráci s ostatními komisemi zveřejnila v roce 2020 celkem 

44 článků a krátkých zpráv.   

Webové stránky navštívilo cca 9 tis. uživatelů z toho cca 24% opakovaně. Počet návštěv za 

posledních 12 měsíců byl cca 30 tis., tj. cca 82  za den. 

  

http://www.prazskysach.cz/
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Nejnavštěvovanější stránky: 

 

Úkol zlepšit webové stránky PŠS na základě podnětů RK se podařil jen částečně.  

1) Na hlavní straně je vytvořena sekce „Krátké zprávy“, kde se objevují důležité 

aktualizace stránek. 

2) Pro projekt Krajského tréninkového centra je vytvořena sekce Trénink/Talenti, kde je 

uvedena koncepce TCM, seznam dětí krajského výběru a krajské reprezentace, 

plánované akce.  

3) Nebyl zrealizován technický rozvoj stránek, který by umožňoval registraci uživatelů a 

jejich informování o vložení nových příspěvků.  
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Kalendář turnajů 

KMK poskytuje možnost všem organizátorům, kteří o to požádají, zveřejnit informaci o 

pořádaném turnaji v kalendáři turnajů na webových stránkách svazu. KMK zveřejňuje 

primárně mistrovské soutěže organizované PŠS nebo ŠSČR, turnaje konané na území Prahy a 

v blízkém okolí a oblíbené turnaje navštěvované pražskými hráči. V roce 2020 bylo v kalendáři 

zveřejněno cca 110 akcí.  

Administrátor stránek (Jiřina Prokopová) již nemá kapacitu pracovat pro svaz, a proto byla na 

podzim zahájena spolupráce se studentem Petrem Leštinou.  

Obecná komunikace s veřejností 

Akce pro veřejnost 

V letošním roce nebylo z důvod koronaviru možné příliš akce pořádat. Jediná podpora byla 

komunikace s Českou televizí, která projevila zájem natočit reportáž o šachu do pořadu Wifina. 

Po dohodě PŠS domluvil spolupráci na reportáži mezi ČT a šachovým klubem Sokol Vyšehrad. 

Záznam z reportáže je na následujícím odkazu: 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10606260684-wifina/220553112050032/obsah/795597-
volny-cas-sachy 

Obecná komunikace s šachovou veřejností 

Situace kolem COVID-19 a vyvolala řadu reakcí ze strany veřejnosti na kterou bylo nezbytné 

reagovat, ať již telefonickou nebo emailovou formou nebo reakcí na webových stránkách. 

Jedno z hlavních témat bylo nedokončení soutěží družstev dospělých, kterému se věnuje 

zpráva STK. 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10606260684-wifina/220553112050032/obsah/795597-volny-cas-sachy
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10606260684-wifina/220553112050032/obsah/795597-volny-cas-sachy
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Hospodaření 

Vzhledem k omezenému rozvoji webu bylo čerpání rozpočtu komise KMK významně nižší (viz 

zpráva PŠS o hospodaření). 

 


